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6 Δεκεμβρίου 2017 

Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών - 
Χρηματιστήριο Αθηνών  

Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών, κατά τη σημερινή της συνεδρίαση, 

αποφάσισε τη διαγραφή των μετοχών των εταιριών: 

 MICROLAND COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. (GRS351003009), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. 

(GRS219003001) και ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. (GRS381313006), οι 

οποίες τελούν σε αναστολή διαπραγμάτευσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο 

των 6 μηνών, (παρ. 3α του άρθρου 2.6.12 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου). 

 ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. (GRS471003012) και COMPUCON Α.Ε. 

(GRS443003017), οι οποίες διαπραγματεύονται στην κατηγορία Προς Διαγραφή, 

λόγω ετήσιων συνολικών εσόδων μικρότερων των 2 εκ. ευρώ (παρ. 3β, άρθρο 2.6.12 

του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου). Ως ημερομηνία παύσης διαπραγμάτευσης 

των μετοχών των εν λόγω εταιριών,  ορίζεται η Τρίτη, 19η Δεκεμβρίου 2017. 

 

Ως ημερομηνία αφαίρεσης όλων των μετοχών των προαναφερόμενων εταιριών από τα 

συστήματα διαπραγμάτευσης του Χ.Α., ορίζεται η Πέμπτη, 21η Δεκεμβρίου 2017.  

 

Σχετικές ανακοινώσεις των εταιριών MICROLAND COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε., ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. και COMPUCON Α.Ε., έχουν αναρτηθεί 

στην ιστοσελίδα του Χ.Α. www.athexgroup.gr. Η εταιρία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

Α.Ε. δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Χ.Α. για δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης.  

 

 

 

 

Δελτίο Τύπου 

http://www.athexgroup.gr/
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Σχετικά με τον Όμιλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών 

Το Χρηματιστήριο Αθηνών από την ίδρυσή του, το 1876, συμμετέχει σταθερά στις οικονομικές και 

επιχειρηματικές εξελίξεις της χώρας. 

Ο Όμιλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών υποστηρίζει την ανάπτυξη και οργάνωση της Ελληνικής 

Κεφαλαιαγοράς. Λειτουργεί τις αγορές αξιών και παραγώγων, την εναλλακτική αγορά ενώ 

παράλληλα διενεργεί την εκκαθάριση και το διακανονισμό των συναλλαγών. 

Το Χρηματιστήριο, μέσω των αγορών του, προσφέρει λύσεις και εργαλεία χρηματοδότησης στις 

επιχειρήσεις, διευρύνει τις επιλογές των επενδυτών παρέχοντας ένα ασφαλές, σταθερό και εύκολο 

περιβάλλον πλήρως εναρμονισμένο με τις διεθνείς πρακτικές και το Ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. 

Κατέχει δε το διεθνές πρότυπο επιχειρησιακής συνέχειας  ISO22301 για το σύνολο των εταιρειών του, 

καθώς επίσης και για όλες τις επιχειρησιακές λειτουργίες και παρεχόμενα προϊόντα & υπηρεσίες.  

Σε μια περίοδο που ο ρόλος των χρηματιστηριακών αγορών στην εξεύρεση εναλλακτικών τρόπων 

χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ενισχύεται σημαντικά, εμείς στον 

Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών έχουμε προχωρήσει σε μια σειρά πρωτοβουλιών και δράσεων με 

στόχο να αναδείξουμε την ελκυστικότητα της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς και να προβάλουμε τις 

εταιρίες μας στη διεθνή επενδυτική κοινότητα.  

Οι μετοχές του Ομίλου διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Σύμβολο: 

EXAE). 

Συνοπτικές πληροφορίες για την αγορά και τον Όμιλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών μπορείτε να 

βρείτε στον σύνδεσμο καθώς και στην ιστοσελίδα τουwww.athexgroup.gr. 

http://www.helex.gr/el/ir
http://www.athexgroup.gr/

